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De Polycentrische Metropool Ontleed 
Concepten, Trends en Beleid in de Randstad Holland 

 
Samenvatting 
 
De polycentrische metropool en haar veronderstelde potenties spreken nog 
steeds tot de verbeelding van planologen, geografen en beleidsmakers. Het is 
zelfs aannemelijk dat de interesse voor de polycentrische metropool – of de po-
lycentrische metropolitane regio – vandaag de dag groter is dan ooit. Een toena-
me in de belangstelling voor de stedelijke regio en de simpele observatie dat 
steeds meer stedelijke regio’s in toenemende mate een polycentrisch karakter 
vertonen, hebben de afgelopen tien, vijftien jaar geresulteerd in een verscheiden-
heid aan studies en publicaties rondom het thema.  
 Deze dissertatie sluit hierop aan. Ze is gestoeld op de kennis en inzich-
ten die zijn verkregen in een aantal onderzoeksprojecten2 en gebruikt één van 
Europa’s meest archetypische polycentrische metropolitane regio’s – de Rand-
stad Holland – om enige opheldering te verschaffen betreffende de karakteristie-
ken, potenties en uitdagingen die verbonden kunnen worden aan polycentriciteit 
op stedelijk-regionaal niveau. Meer in het bijzonder poogt deze dissertatie het 
debat over polycentriciteit op stedelijk-regionaal niveau op drie fronten vooruit 
te helpen. Allereerst door op het conceptuele vlak helderheid en verdieping te 
zoeken, ten tweede door nieuw empirisch materiaal aan te dragen (voornamelijk 
van ruimtelijk-economische aard, gericht op relaties en ondernemingsgedrag), en 
ten derde door de beleidsagenda rondom het thema aan te scherpen. 
 
Het debat over de polycentrische metropool: thema’s en uitdagingen  
Drie sleutelthema’s bepalen het debat over polycentriciteit in een metropolitane 
of regionale context: a) de conceptualisering en het ‘meten’ van polycentriciteit 
op stedelijk-regionaal niveau; b) de verkenning van de sociale, economische en 
milieukundige voor- en nadelen die gerelateerd zijn aan polycentriciteit op stede-
lijk-regionaal niveau; en c) de ruimtelijke plannings- en bestuursvraagstukken die 
verband houden met polycentriciteit op stedelijk-regionaal niveau. Aan elk van 
de vraagstukken is een aantal uitdagingen verbonden. 
 Om polycentriciteit op stedelijk-regionaal niveau conceptueel te duiden 
wordt gebruik gemaakt van morfologische, relationele en soms nog andere di-
mensies van bijvoorbeeld culturele of institutionele aard. Daarbij wordt er soms 
een normatief dan weer een meer beschrijvend of analytisch perspectief gehan-

                                                 
2 Waaronder het NWO project ‘Spatial developments and policies in polycentric urban 
configurations in North-west Europe’, de Europese samenwerkingsprojecten EURBANET 
en POLYNET, en het Habiforumproject ‘Synergy in urban networks’. 
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teerd. Een probleem hierbij is dat in zowel de wetenschappelijke als de beleids-
praktijk, er lang niet altijd helder onderscheid en duidelijke keuzes worden ge-
maakt tussen deze dimensies en benaderingswijzen. Als gevolg is het fenomeen 
conceptueel nog niet goed uitgekristalliseerd en is ook het ‘meten’ van polycen-
triciteit op stedelijk-regionaal niveau een moeizaam project. De opmerking dat 
‘nadere conceptuele uiwerking’ nodig is, keert terug in bijna elk geschreven werk 
over het thema. 
  Over de sociale, economische en milieukundige voor- en nadelen die 
gerelateerd zijn aan polycentriciteit op stedelijk-regionaal niveau is de afgelopen 
jaren weliswaar meer kennis beschikbaar gekomen, maar overtuigend en beslis-
send is de bewijsvoering nog allerminst. De genoemde problemen op het con-
ceptuele vlak en het daaruit volgende gebrek aan eenduidige indicatoren maakt 
dat veel studies – uitzonderingen daargelaten – wel veel materiaal, maar weinig 
antwoorden opleveren. Het is dan ook niet meer dan logisch dat de roep om 
meer systematisch en conceptueel beter ondersteund empirisch onderzoek aan-
gaande het thema veelvuldig klinkt – niet alleen om de wetenschappelijke 
nieuwsgierigheid te bevredigen maar ook om beleid voor polycentrische metro-
politane regio’s van betere empirische fundamenten te voorzien. 
 De ruimtelijke plannings- en bestuursvraagstukken die verband houden 
met polycentriciteit op stedelijk-regionaal niveau, tot slot, kunnen worden onder-
verdeeld in twee categorieën: a) vraagstukken die betrekking hebben op het stimu-
leren van polycentriciteit op stedelijk-regionaal niveau; en b) vraagstukken die 
voortkomen uit het voorkomen van polycentrische ruimtelijke ontwikkeling op ste-
delijk-regionaal niveau. Een probleem bij de eerste categorie is dat het door de 
conceptuele en empirische ondergedetermineerdheid onduidelijk is welke effec-
ten verwacht mogen worden van het stimuleren van polycentrische ruimtelijke 
ontwikkelingen op bijvoorbeeld het sociaal, economisch of milieukundig vlak. 
Daarbij komt nog dat mogelijke effecten zich op verschillende schaalniveaus op 
verschillende wijzen kunnen manifesteren: het bevorderen van polycentriciteit op 
het ene schaalniveau kan leiden tot verdere ruimtelijke concentratie op het ande-
re, met alle gevolgen van dien. Bij de tweede categorie speelt dat polycentrische 
ruimtelijke ontwikkeling niet noodzakelijkerwijs bijdraagt aan de evenwichtige en 
duurzame ontwikkeling van stedelijke regio’s die beleidsmakers zich vaak wen-
sen. Een polycentrisch ontwikkelingsproces kan in plaats daarvan ook gepaard 
gaan met ruimtelijke fragmentatie, onevenwichtige ontwikkelingen en een reeks 
van afgeleide sociaal-economische, verkeer- en vervoersgerelateerde en milieu-
uitdagingen. In veel bestaande polycentrische metropolitane regio’s hebben be-
leidsmakers hier dagelijks de handen vol aan. 
 
Doelen van het onderzoek 
De overkoepelende doelstelling van het onderzoek is om het debat over de poly-
centrische metropool vooruit te helpen op elk van de drie hierboven genoemde 
fronten. 
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 Op het conceptuele vlak onderzoekt deze dissertatie allereerst hoe het 
toevoegen van de tijdsdimensie ons begrip van polycentriciteit kan vergroten. Er 
wordt een aantal malen nadrukkelijk het historisch perspectief gehanteerd en er 
wordt rekening gehouden met de verschillende ontwikkelingstrajecten die poly-
centrische metropolitane regio’s kunnen afleggen. Beoogd wordt te laten zien 
hoe een dergelijke benadering kan bijdragen aan een beter begrip en een betere 
beoordeling van zowel de ruimtelijke trends in polycentrische metropolitane re-
gio’s als de achtergrond en herkomst van bepaalde vraagstukken en problemen 
waar bepaalde regio’s mee kampen. Ten tweede wil het onderzoek aandacht vra-
gen voor wat eufemistisch kan worden genoemd de veelzijdige gebruiksmoge-
lijkheden van het concept polycentriciteit. Door te spelen met indicatoren en 
schaalniveaus kan de gebruiker voor willekeurig welke stedelijke regio vrijwel elk 
gewenst resultaat ‘creëren’ waar het gaat om de mate van polycentriciteit. Dit 
heeft uiteraard alles te maken met de genoemde ondergedetermineerdheid van 
het concept, maar wordt in de (beleids)praktijk maar al te eenvoudig over het 
hoofd gezien.  
 Op het empirisch vlak wil dit onderzoek vooral een beter beeld ver-
schaffen van ruimtelijk-economische samenhangen en relaties, in hoofdzaak bin-
nen de Randstad Holland, maar ook tussen de Randstad en haar omgeving. Meer 
in het bijzonder wordt beoogd te onderzoeken a) op welk schaalniveau in de 
Randstad bepaalde typen schaalvoordelen (localisation economies) zich manifesteren; 
b) hoe de Randstad, in haar hoedanigheid van polycentrische metropolitane re-
gio, is opgenomen in en verbonden met de mondiale (kennis)economie; en c) 
hoe intra- en extraregionale bedrijfsrelaties de uitwisseling van kennis ondersteu-
nen. 
 Elk van deze subdoelstellingen draagt op eigen wijze bij aan de verdere 
aanscherping van de beleidsagenda voor de Randstad Holland en mogelijk ande-
re polycentrische metropolitane regio’s. Meest expliciet in dit verband is de doel-
stelling om te laten zien hoe de beleidsvraagstukken die vandaag de dag in de 
Randstad Holland en andere polycentrische metropolitane regio’s spelen, begre-
pen kunnen worden – ook vanuit een internationaal vergelijkend perspectief – 
door de morfologische uitgangssituatie en de ontwikkelingsgeschiedenis van de 
regio’s in ogenschouw worden genomen. 
 
Methodologie  
De dissertatie kan worden gelezen als een diepgaande casestudy waarin één van 
Europa’s meest kenmerkende polycentrische metropolitane regio’s centraal staat: 
de Randstad Holland. Het betreft een studie waarin onderzocht wordt hoe een 
meer algemeen verschijnsel – polycentrische ruimtelijke ontwikkeling – zich ma-
nifesteert en invloed uitoefent op een bepaalde metropolitane regio, waarbij het 
doel is om inzichten te genereren die niet alleen voor de Randstad van belang 
zijn, maar ook voor andere metropolitane regio’s die zich aan het verschijnsel 
blootgesteld weten. In methodologische termen gaat het om een enkelvoudige 
casestudie, die eerder verkennend dan toetsend van karakter is. Verscheidene 
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dataverzamelings- en analysetechnieken zijn toegepast, waaronder corresponden-
tieanalyse, netwerkanalyse, beleidsdiscoursanalyse en interviews. 
 
Resultaten: bijdrage aan conceptuele helderheid 
In dit onderzoek wordt onderscheid gemaakt tussen: a) polycentrische ruimtelijke 
ontwikkeling als een ruimtelijk proces; b) polycentriciteit als een ruimtelijke toe-
stand; c) de stimulering van polycentrische ruimtelijke ontwikkeling als een plan-
ningsstrategie; en d) beleidsstrategieën die erop gericht zijn de potenties te 
benutten die in polycentrische metropolitane regio’s opgesloten lijken te zijn. 
Onder een polycentrische metropolitane regio wordt verstaan een metropolitane 
of grootstedelijke regio die kenmerken van polycentriciteit (d.w.z. meerkernig-
heid) vertoont. De regio kan voorts wel of niet onderhevig zijn aan ruimtelijke 
processen die het polycentrisch karakter versterken of verzwakken, er kan wel of 
niet beleidsmatig worden gepoogd dergelijke processen te sturen, en er kan wel 
of niet een beleidsstrategie aanwezig zijn om de vermoedde potenties die ver-
band houden met het polycentrisch karakter te ontsluiten. Hieraan voegen we toe 
dat de geschiedenis er toe doet, vooral waar het gaat om het polycentrische ruim-
telijke ontwikkelingsproces en zijn uitkomsten. Begrip van de ontwikkelingsge-
schiedenis van een bepaalde metropolitane regio is behulpzaam bij het 
interpreteren en begrijpen van de hedendaagse ontwikkelingen en de discussies 
daaromtrent. In de hoofdstukken 3, 4 en 8 is deze stelling uitgewerkt en onder-
bouwd. 
 
Leren van de geschiedenis I: een beleidsdebat in retrospectief 
Hoofdstuk 3 laat zien hoe Nederlandse planologen sinds de geboorte van het 
Randstadconcept zo’n 50 jaar geleden, hebben geworsteld met en gestreden om 
de metropolitane ambities die in het concept verborgen zitten. Het Randstadcon-
cept geniet weliswaar vooral bekendheid als een concept dat erop gericht is de 
verstedelijking in het westen van Nederland te beheersen, maar deze beheer-
singsdoelstelling kent een tegenhanger in de idee om van de Randstad een we-
reldstad van formaat te maken. De afgelopen 50 jaar kunnen worden gelezen als 
een continue strijd tussen deze twee grondgedachten, waarbij de voorstanders 
van het metropolitane perspectief meestentijds de onderliggende partij vormden. 
Op verschillende momenten leken zij het tij te kunnen keren, maar steeds bleek 
de wens om de steden klein, het ommeland groen en de bestaande status-quo wat 
betreft de politiek-bestuurlijke machtsverhoudingen en de nationale welvaarts-
verdeling in stand te houden, uiteindelijk sterker. De laatste keer dat het metro-
politane perspectief serieus opgeld deed, was rond de eeuwwisseling. Het 
bijzondere van deze poging was dat hij geïnitieerd en gedragen werd door een – 
uiteindelijk – behoorlijk brede coalitie van lokale en regionale actoren. Met hun 
initiatief om de Randstad doelbewust te laten verworden tot een internationaal 
aansprekende ‘Deltametropool’ en zo de potenties te benutten die zij in de uit-
eengelegde metropool vermoedden, stonden zij model voor een bredere trend 
die in de literatuur ook wel het label ‘nieuw (metropolitaan) regionalisme’ opge-
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speld heeft gekregen. Voor Randstedelijke begrippen ging het om een weliswaar 
tijdelijke maar ook zeer bijzondere manifestatie van eensgezindheid en organise-
rend vermogen. Dankzij de creatieve en politiek-bestuurlijke inspanningen van 
respectievelijk de Vereniging Deltametropool en de Regio Randstad leek een 
drastische koerswijziging in het ruimtelijk beleid voor de Randstad kort na de 
eeuwwisseling binnen handbereik. Echter, in 2002 konden zij die minder ge-
charmeerd waren van het doorbreken van de status-quo zich met enig fortuin 
herpakken en sindsdien is het metropolitaan en regionalistisch perspectief voor 
de Randstad weer stap voor stap ontmanteld, is de coalitie van lokale en regiona-
le actoren deels uit elkaar gevallen en is de situatie eigenlijk weer terug bij af.  
 Onafhankelijk van deze voorlopige en voor sommigen teleurstellende 
afloop heeft het toegepaste historische perspectief in dit hoofdstuk ons niet al-
leen bekend gemaakt met een bepaald aspect van de Nederlandse en Randstede-
lijke planningsgeschiedenis, maar biedt het vooral een bruikbare achtergrond 
waartegen hedendaagse en toekomstige discussies betreffende de gewenste ont-
wikkeling van de Randstad (of onderdelen daarvan) en de standpunten van de 
deelnemers daarin, beter geïnterpreteerd en begrepen kunnen worden. Dit is 
handig voor relatieve nieuwkomers in het debat, maar ook voor hen die vanuit 
internationaal perspectief geïnteresseerd zijn in de Randstedelijke pogingen om 
vorm te geven aan een polycentrische metropool. Het hoofdstuk heeft immers 
licht geworpen op enkele van de meer notoire dilemma’s die planologen en be-
stuurders kunnen tegenkomen wanneer zij sturing willen geven aan de ontwikke-
ling van polycentrische stedelijke regio’s, en verklaart in elk geval deels waarom 
sommige dingen in de Randstad Holland verlopen zoals ze doen. 
 
Leren van de geschiedenis II: verschillen in de ontwikkelingstrajecten van stedelijke systemen op 
de lange termijn verhelderd 
In hoofdstuk 4 is een meer algemeen raamwerk gepresenteerd waarmee verschil-
len in de ontwikkelingstrajecten van stedelijke systemen op de lange termijn beter 
kunnen worden begrepen. Dit raamwerk, dat is geleend van Charles Tilly, be-
schrijft het – lange termijn - ontwikkelingstraject van een stad of een stedelijk 
systeem binnen een nationale context op basis van twee dimensies: het niveau 
van kapitaalaccumulatie in het land in vergelijking tot andere landen en de mate 
waarin datzelfde kapitaal geconcentreerd is (in steden) binnen dat land. In het hoofd-
stuk is het model in eerste instantie gebruikt om te zien in het hoeverre het be-
hulpzaam is bij het verhelderen van de verschillen in ontwikkeling van Londen 
enerzijds en de Randstad anderzijds. De analyse besloeg ruwweg de periode 
1500-2000 en was vanwege het gebrek aan betrouwbare en vergelijkbare data 
voor met name de pre-industriële periode noodgedwongen kwalitatief en redelijk 
globaal. Desondanks laat de analyse zien dat stedelijke ontwikkelingstrajecten 
zich met het begrippenpaar kapitaalaccumulatie en kapitaalconcentratie zeer fraai 
van elkaar laten onderscheiden. De hantering van het langetermijnperspectief laat 
daarbovenop nog eens zien hoe de kiem voor de latere en hedendaagse ontwik-
keling van beide stedelijke systemen al in het pre-industriële tijdperk werd gelegd. 
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De manier waarop het stedelijk systeem is ‘ingeplugd’ in de mondiale economie 
speelt ook een rol, vooral bij de accumulatie van kapitaal. 
 In een tweede stap werd het model toegepast om het effect van de post-
industriële transitie in de Randstad Holland nader te bezien. In termen van kapi-
taalaccumulatie is de Randstad een goede subtopper in het Europese veld en lijkt 
de status van global city-region die haar wel wordt toegedicht, verdiend. Met betrek-
king tot de tweede dimensie, de mate van concentratie van kapitaal, blijken zich 
op verschillende ruimtelijke schaalniveaus verschillende trends voor te doen. De 
mate waarin kapitaal binnen Nederland is geconcentreerd binnen de Randstad 
blijkt de afgelopen drie decennia verrassend stabiel. Kapitaal is duidelijk gecon-
centreerd in de Randstad, maar er lijkt op dit schaalniveau geen sprake te zijn van 
een zichzelf versterkend effect: concentratie leidt niet tot meer concentratie. Bin-
nen de Randstad zien we daarnaast een tendens naar deconcentratie: het aanwe-
zige kapitaal verspreidt zich over de ruimte en het gewicht van de traditionele 
zwaartepunten – d.w.z. de grote steden – neemt langzaam maar zeker af. Het 
polycentrisch karakter van de regio wordt daarmee tegelijkertijd versterkt.  
 Het in deze analyse gehanteerde (extreme) langetermijnperspectief richt 
de aandacht op de padafhankelijkheid van stedelijke ontwikkelingstrajecten en 
laat zien dat veranderingen en koerswijzigingen in dergelijke trajecten weliswaar 
niet onmogelijk zijn, maar dat de veranderingsruimte wel begrensd is. Londen en 
de Randstad zijn deels aan dezelfde (mondiale) krachten blootgesteld, maar be-
wegen zich elk langs een eigen ontwikkelingstraject waarvoor de bakens al in het 
pre-industriële tijdperk zijn uitgezet. Amsterdam, bijvoorbeeld, heeft zich vanaf 
het begin een handelscentrum en later hoofdstad ‘in concurrentie’ met tal van 
nabijgelegen buursteden geweten terwijl London zich veel nadrukkelijker als het 
min of meer onbetwiste (machts)centrum kon ontwikkelen van een rijk dat ook 
veel langer de status van wereldmacht zou hebben. De huidige situatie is hiervan 
nog steeds een afspiegeling met Londen als onbetwiste wereldstad (waar zich op 
regionaal schaalniveau wel zelfversterkende concentratieprocessen lijken op te 
treden) en Amsterdam dat deze status moet ontberen en alleen in samenhang 
met de Randstad op het wereldtoneel een factor van belang is.  
 
Leren van de geschiedenis III: wijzen van polycentrische ruimtelijke ontwikkeling en hun impli-
caties 
Inzichten uit de hoofdstukken 3 en 4 zijn samengebracht en verder verfijnd in 
hoofdstuk 8. Hier wordt betoogd en aan de hand van de Randstad geïllustreerd 
hoe hedendaagse problemen en uitdagingen waarvoor beleidsmakers in polycen-
trische metropolitane regio’s zich gesteld zien beter begrepen kunnen worden 
wanneer rekening wordt gehouden met de morfologische uitgangssituatie van de 
regio en het polycentrisch ontwikkelingsproces dat zich heeft gemanifesteerd. 
Voortbordurend op eerder werk van Tony Champion worden drie wijzen van 
polycentrische ruimtelijke ontwikkeling onderscheiden: de centrifugale wijze, de 
incorporatiewijze en de versmeltingswijze. Elke ontwikkelingswijze staat voor 
een bepaalde combinatie van een morfologische uitgangssituatie en krachten die 
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polycentrische ruimtelijke ontwikkeling bevorderen. De typologie laat zien dat 
polycentrische ruimtelijke ontwikkeling niet alleen verwijst naar de buitenwaartse 
spreiding van functies vanuit centrale steden naar kernen in het ommeland (bij-
voorbeeld het geval in Londen en Parijs), maar ook naar situaties waarin de in-
vloedssferen van nabijgelegen steden elkaar beginnen te overlappen en er op die 
manier polycentrische systemen beginnen te ontstaan (aan de orde in de Rand-
stad en het Rhein-Ruhrgebied). Daarbij geldt dat zich binnen een bepaalde regio 
verschillende wijzen van polycentrische ruimtelijke ontwikkeling tegelijkertijd 
kunnen voordoen. In de Randstad, bijvoorbeeld, zien we versmeltingsprocessen 
plaatsvinden op het niveau van de vleugels en de Randstad als geheel, terwijl er 
op stadsregionaal niveau sprake is van centrifugale en incorporatieprocessen. 

De typologie maakt ons tevens bewust van het feit dat hedendaagse po-
lycentrische metropolitane regio’s op het eerste gezicht weliswaar op elkaar mo-
gen lijken, maar dat ze weldegelijk van verschillende startpunten onderweg zijn 
naar mogelijk ook wel weer verschillende bestemmingen en dat elk individueel 
traject wordt gekenmerkt door zijn eigen, deels ‘trajectgebonden’ problemen en 
uitdagingen. Terwijl polycentrische ruimtelijke ontwikkeling volgens het centrifu-
gale model typisch gepaard gaat met vraagstukken waarin het gaat om het af-
zwakken van intra-regionale onevenwichtigheden en het omgaan met de effecten 
van zich over steeds grotere afstanden uitstrekkende functionele relaties, gaat het 
bij regio’s waarin versmeltingsprocessen de hoofdrol spelen veel vaker om het 
verder versterken van intra-regionale relaties en het overwinnen van politiek-
bestuurlijke obstakels. Zonder besef van ‘waar’ de regio’s vandaan komen, kun-
nen dergelijke verschillen makkelijk als ‘toevallig’ worden opgevat. Met een der-
gelijk besef, krijgen ze betekenis.  
 
Polycentriciteit: zoveel ogen, zoveel beelden 
In de praktijk wordt nog wel eens makkelijk geoordeeld over het al dan niet po-
lycentrisch zijn van een bepaalde regio. Bedacht moet echter worden dat het 
concept zo ‘veelzijdig’ (ofwel ondergedetermineerd) is, dat het mogelijk is om 
min of meer elke gewenste uitkomst te construeren. De hoofdstukken 2 en 6 
bevatten een aantal illustraties. Door te variëren met indicatoren en data kan 
voor elk gebied zowel aannemelijk worden gemaakt dat het polycentrisch is als 
gesuggereerd dat het niet zo is. Kijken we naar de verdeling van de gehele bevol-
king of alle banen in de Randstad, dan is het beeld dat ontstaat behoorlijk poly-
centrisch. Nemen we bijvoorbeeld de expatbevolking of de hoofdkantoren van 
internationale zakelijke dienstverleners als maatstaf, dan ontstaat een heel ander, 
veel minder polycentrisch beeld. Hetzelfde geldt voor relationele indicatoren. De 
ene is de andere niet. Universeel geldige ‘juiste’ indicatoren zijn er niet. De zeg-
gingskracht van indicatoren en de geschiktheid van de gebruikte data moet be-
oordeeld worden in het licht van de doelstelling waarvoor ze gebruikt worden.  
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Resultaten: toevoeging van relevant empirisch materiaal 
Drie analyses zijn uitgevoerd ter realisering van de empirische doelstelling van de 
dissertatie. De eerste betreft een onderzoek naar het schaalniveau waarop zoge-
heten bepaalde economische schaalvoordelen (zogeheten localisation economies) zich 
voordoen in de Randstad Holland. In de tweede analyse is bekeken op welke 
wijze steden in de Randstad, via de kantorennetwerken van zakelijke dienstverle-
ners, met elkaar en met de rest van de wereld zijn verbonden. De derde analyse 
bouwt hierop voort en onderzoekt welke rol diezelfde netwerken spelen bij de 
uitwisseling en vergaring van kennis door zakelijke dienstverleners. De hoofd-
stukken 5, 6 en 7 rapporten over deze drie onderzoekingen. 
 
Het schatten van schaalvoordelen 
Hoofdstuk 5 onderzoekt op welke ruimtelijke schaal bepaalde typen economi-
sche schaalvoordelen zich in de Randstad voordoen. Manifesteren zij zich op het 
schaalniveau van de Randstad als geheel en vormen zij als zodanig een aanwijzing 
dat de Randstad op een bepaalde manier economische samenhang vertoont of 
moet die samenhang eerder op lagere schaalniveaus worden gezocht? En wat is 
de ontwikkeling in de tijd? Zien we een tendens naar opschaling of omgekeerd, 
een ontwikkeling waarbij de schaalvoordelen zich versterken op sub-
Randstedelijke schaalniveaus? 
 Het type schaalvoordelen waar de analyse zich op richt, staat in de En-
gelstalige literatuur bekend als localisation economies. Dit zijn voordelen voor bedrij-
ven binnen bepaalde bedrijfstakken die bijvoorbeeld ontstaan wanneer zij in 
elkaars nabijheid gevestigd zijn en mede daardoor kunnen putten uit een vol-
doende omvangrijke vijver van (op de juiste wijze) gespecialiseerde arbeidskrach-
ten en relatief eenvoudig toegang hebben tot bepaalde niet-verhandelbare maar 
wel speciaal toegesneden grondstoffen voor het productieproces, zoals specialis-
tische kennis.  
 Localisation economies zijn moeilijk te meten maar zij kunnen theore-
tisch gekoppeld worden aan het voorkomen van ruimtelijke patronen van eco-
nomische specialisatie. Daar waar zich ruimtelijke concentraties van bepaalde 
typen economische activiteit voordoen (specialisatie), mogen ook localisation 
economies gedacht worden aanwezig te zijn. De ruimtelijke schaal waarop de 
concentraties zich manifesteren zegt dan ook iets over de schaal waarop de loca-
lisation economies zich voordoen. In de analyse is gekeken naar ruimtelijke spe-
cialisatiepatronen onder startende ondernemingen. Startende ondernemingen zijn 
om verschillende redenen gevoeliger voor localisation economies en door juist 
naar deze categorie van bedrijven te kijken, kunnen relatief eenvoudig de meeste 
recente trends boven water worden gehaald. 
 In de analyse is met behulp van correspondentieanalyse gekeken hoe de 
startersprofielen (bestaande uit meer dan 60 economische sectoren) van de 13 
grootste steden in de Randstad zich tot elkaar verhouden en hoe die verhouding 
gedurende de periode 1988-1997 is veranderd. De bevindingen laten zien dat 
economische specialisatie in de Randstad zich manifesteert op het bovenstedelijk 
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schaalniveau. De Noordvleugel en de Zuidvleugel komen naar voren als twee 
regio’s met een eigen economisch profiel. Starters in verschillende culturele indu-
strieën, en in de financiële en zakelijke dienstverlening kleuren het profiel van de 
Noordvleugel. Het profiel van de Zuidvleugel wordt bepaald door starters in 
transportgerelateerde sectoren en de maakindustrie. Deze uitkomsten, die aan-
sluiten bij de gangbare beelden die bestaan over de economieën van de Noord- 
en Zuidvleugel, suggereren dat localisation economies zich vooral manifesteren 
op het schaalniveau van de vleugels van de Randstad. Gedurende de periode 
1988-1997 doet zich echter een interessante ontwikkeling voor: de startersprofie-
len van de 13 steden blijken te convergeren, ze gaan steeds meer op elkaar lijken. 
Dit geldt voor de steden die binnen één van beide vleugels zijn gelegen, maar 
ook voor de beide vleugels ten opzichte van elkaar, waarbij het profiel van de 
Zuidvleugel steeds meer gaat lijken op dat van de Noordvleugel. Het lijkt alsof de 
op het niveau van de vleugels aanwezige localisation economies zich versterken, 
terwijl er tegelijkertijd ook een opschaling naar Randstedelijk plaats vindt. Het 
zou kunnen dat de steeds algemenere beschikbaarheid van hooggekwalificeerde 
arbeid in de hele Randstad hieraan ten grondslag ligt, maar het vergt nader on-
derzoek om deze hypothese te testen.  
 
Inter-stedelijke relaties via de kantorennetwerken van zakelijke dienstverleners 
In hoofdstuk 6 is een poging gedaan nieuwe inzichten te creëren in de inter-
stedelijke en intraregionale relaties en hiërarchieën binnen de Randstad. Daarbij 
is gebruik gemaakt van een netwerkanalyse naar het voorbeeld van de Lough-
borough GaWC groep en is licht geworpen op bepaalde aspecten van het functi-
oneren van een voor de Randstedelijke economie cruciale sector, te weten de 
zakelijke dienstverlening. In het hoofdstuk is eerst uiteengezet waarom de zake-
lijke dienstverlening zo’n interessante sector is, met name waar het gaat om de 
intra- en extra-regionale uitwisseling van kennis, en vervolgens is via een analyse 
van de kantorennetwerken van 177 zakelijke dienstverleners in vier stappen be-
paald hoe 12 Randstedelijke centra via die kantorennetwerken met elkaar en met 
de buitenwereld verbonden zijn. Elk van de vier stappen leverde belangwekkende 
inzichten op. Zo werd duidelijk dat verschillende zakelijke dienstverleningssecto-
ren (er werden er acht onderscheiden) er verschillende kantoren- en vestigings-
strategieën op na houden en werd een overzicht geproduceerd van de Europese 
en mondiale steden waarmee de 12 Randstedelijke centra de sterkste relaties on-
derhouden. De sterkste relaties bleken te bestaan met Londen, New York, Brus-
sel, Hongkong, Parijs en Madrid. Amsterdam bleek daarbij vooral sterke relaties 
te hebben met andere financiële centra in de wereld (London, Frankfurt, Milaan, 
Hongkong, Parijs, Singapore en New York) en Den Haag en Utrecht bleken 
meer op Europese steden te zijn gericht. Rotterdam bleek net als Amsterdam een 
sterk mondiale oriëntatie te hebben, maar dan gericht op steden als Chicago, 
Mexico City, Budapest, Kopenhagen, Hamburg en Buenos Aires. Verder onder-
zoek is nodig om te bepalen of en zo ja welke ratio er achter deze verschillen zit 
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en of ze ook daadwerkelijk wijzen op een bepaalde arbeidsverdeling tussen de 
steden.  
 Makkelijker interpreteerbaar waren de uitkomsten van de op vier schaal-
niveaus uitgevoerde netwerkconnectiviteitsanalyse. Netwerkconnectiviteit heeft 
betrekking op de mate waarin een centrum verbonden is met de andere centra in 
het gedefinieerde netwerk. Een hoge connectiviteitsscore houdt in dat het betref-
fende centrum veel relaties kent met andere centra en dus een relatief ‘centrale’ 
positie inneemt in het netwerk. Netwerkconnectiviteit op regionaal en nationaal 
schaalniveau is typisch een gedeeld goed waarbij Amsterdam en Rotterdam net 
iets beter scoren dan Den Haag en Utrecht. Op Europees en mondiaal schaalni-
veau daarentegen, beschikt Amsterdam over verreweg de beste connectiviteit. 
Rotterdam is een goede tweede en Utrecht en Den Haag volgen daarna, weder-
om op enige afstand. Hier manifesteert zich een duidelijke hiërarchie en is duide-
lijk dat Amsterdam voor de Randstad (en daarmee voor heel Nederland) het 
belangrijkste scharnierpunt vormt tussen de lokale/regionale economie en de 
mondiale kenniscircuits in de zakelijke dienstverlening. 
 In vierde en laatste instantie werden de intraregionale relaties, wederom 
voortgebracht door de kantorennetwerken van de 177 onderzochte bedrijven, 
bestudeerd. De sterkste relaties bleken te bestaan tussen Amsterdam en Rotter-
dam en tussen deze twee steden en Den Haag en Utrecht. De relaties tussen dit 
viertal en de acht kleinere centra en tussen de acht kleinere centra onderling ble-
ken (een stuk) minder sterk. Deze uitkomst duidt enerzijds op het bestaan van 
een bepaald type relaties op het schaalniveau van de Randstad als geheel, maar 
wijst anderzijds op het bestaan van intraregionale fragmentatie. Immers, de uit-
komst maakt duidelijk dat relatief veel zakelijke dienstverleners het nodig vinden 
kantoor te houden in zowel Amsterdam als Rotterdam en/of Den Haag en 
Utrecht en het blijkbaar ondoenlijk vinden om de gehele Randstedelijke markt 
vanuit één locatie te bedienen. De Randstad valt voor die bedrijven dus uiteen in 
minstens vier grootstedelijke deelmarkten voor zakelijke dienstverlening.  
 De vier deelanalyses samen leveren een intrigerend beeld op van hiërar-
chie, fragmentatie en samenhang in de Randstad Holland. Ofschoon er geen de-
finitieve antwoorden zijn gegeven op de vraag hoe de regio economisch 
functioneert, is er wel nieuw licht geworpen op bepaalde aspecten van dat func-
tioneren. Verder onderzoek is nodig om de daadwerkelijke importantie van de 
onderzochte relaties te bepalen: welke rol spelen de kantorennetwerken nu pre-
cies, bijvoorbeeld op het vlak van kennisuitwisseling en –vergaring, en als deze 
rol inderdaad de moeite waard is, wat kan er beleidsmatig worden gedaan om de 
regio op grotere schaal te laten profiteren van dit gegeven?  
 
De kennisfunctie van de kantorennetwerken van zakelijke dienstverleners 
Uitgangspunt voor de derde empirische analyse (hoofdstuk 7) is dat het innova-
tievermogen en daarmee de concurrentiekracht van een stedelijke of regionale 
economie niet alleen afhankelijk is van de kwaliteit van de kenniscirculatie op 
lokaal of regionaal niveau – de ‘local buzz’ – maar ook van de mate waarin lokale 
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actoren toegang hebben tot elders aanwezige kennis – via zogenoemde ‘global 
pipelines’. Zakelijke dienstverleners die deel uitmaken van een internationaal kan-
torennetwerk kunnen worden gedacht een scharnierfunctie te hebben tussen bei-
de circuits. De vraag is hoe deze zakelijke dienstverleners kennis vergaren en 
uitwisselen en welke rol ruimtelijke nabijheid en de eerder genoemde kantoren-
netwerken hierbij spelen. Ruim 60 bedrijven werden geïnterviewd om het ant-
woord op deze vraag boven tafel te krijgen. 
 De analyse levert allereerst het inzicht op dat processen van kennisverga-
ring en –uitwisseling in de zakelijke dienstverlening zich in ruimtelijk zin niet aan 
een enkel schaalniveau laten binden, maar dat ze zich, in lijn met recentelijk in de 
literatuur naar voren gebrachte ideeën, afspelen op meerdere schaalniveaus tege-
lijkertijd. Het bleek nuttig onderscheid te maken tussen vier kenniscategorieën 
die deels aansluiten bij de belangrijkste activiteiten van zakelijke dienstverleners 
(acquisitie en de productie van diensten): marktgerelateerde kennis, productgere-
lateerde kennis, kennis gerelateerd aan de regulatorische omgeving waarbinnen 
de onderneming opereert, en overige kennis (verband houdend met de localisation 
economies die centraal stonden in hoofdstuk 5). Daarbij werd ook nog eens gedif-
ferentieerd tussen operationele en strategische kennis. Bedrijven blijken voor de 
verschillende typen kennis van verschillende bronnen afhankelijk te zijn waarbij 
ruimtelijke nabijheid soms erg belangrijk is en soms vervangen kan worden door 
de relationele nabijheid die behaald kan worden via de kantorennetwerken. 
Ruimtelijke nabijheid bleek vooral van belang voor de vergaring van operationele 
marktgerelateerde kennis (ten behoeve van succesvolle acquisitie), evenals voor 
een aantal kennissoorten binnen de categorie ‘overig’ (bijvoorbeeld kennis van de 
lokale arbeidsmarkt en de kennis die nodig is om op een bepaalde plek op effici-
ente wijze een kantoor te runnen). De noodzaak om ergens fysiek aanwezig te 
zijn voor de succesvolle vergaring van marktgerelateerde kennis is dan ook de 
belangrijkste beweegreden voor bedrijven om vanuit meerdere kantoren ver-
spreid over de Randstad te opereren (vergelijk hoofdstuk 6). Voor de andere 
kenniscategorieën bleek het plaatje meer divers, en vullen langeafstands- en lo-
kaal gedefinieerde kennisrelaties elkaar aan. Dit bleek in het bijzonder te gelden 
voor operationele productgerelateerde kennis. Het is waarschijnlijk in deze cate-
gorie dat de extra-regionale kennisrelaties van zakelijke dienstverleners het meest 
betekenen voor het innovatievermogen van de regionale economie als geheel. 
Immers, het is via de daadwerkelijke afzet van dienstverleningsproducten dat 
zakelijke dienstverleners hun kenniskapitaal verspreiden in een regionale econo-
mie en als dit kenniskapitaal voortdurend actueel kan worden gehouden door via 
de kantorennetwerken toegang te hebben tot het kenniskapitaal dat elders in de 
wereld aanwezig is, moet die regionale economie daar op een zekere manier pro-
fijt bij hebben.  
 Natuurlijk weegt in de uitkomsten van de analyse mee dat er alleen be-
drijven zijn geïnterviewd die beschikken over meer dan één kantoor. Het belang 
van extra-regionale en langeafstandsrelaties in kennisvergaringsprocessen zal in 
een analyse waarin at random geïnterviewd zou zijn, wellicht minder scherp naar 
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voren zijn gekomen. Echter, omdat (internationaal) vernetwerkte bedrijven nu 
eenmaal een cruciale rol spelen in het onderling verbinden van lokale/regionale 
economieën en innovatiesystemen, zijn de bevindingen zeker van waarde. 
 
Resultaten: het aanscherpen van de beleidsagenda 
De beleids- of governance uitdagingen voor de polycentrische metropool kunnen, 
zoals opgemerkt, worden onderverdeeld tussen uitdagingen die te maken hebben 
met het bevorderen van polycentriciteit op het metropolitane schaalniveau en 
uitdaging die voortkomen uit het polycentrisch karakter van dergelijke metropo-
len. Veel van de conceptuele en uit het empirisch onderzoek naar voren komen-
de inzichten hebben betekenis voor beide domeinen, en dragen als zodanig bij 
aan het aanscherpen van de beleidsagenda: in eerste instantie de beleidsagenda 
voor de Randstad Holland, maar tot op zekere hoogte ook die voor andere poly-
centrische metropolen. 
 Allereerst, en op een meer abstract niveau, heeft de dissertatie aange-
toond hoe het hanteren van een langetermijnperspectief en het rekening houden 
met de verschillende mogelijke ontwikkelingstrajecten van polycentrische metro-
politane regio’s kan leiden tot: a) een betere interpretatie en beoordeling van de 
ruimtelijke trends die zich in dergelijke regio’s voordoen; en b) een beter begrip 
van de problemen en uitdagingen die er spelen. Bovendien hebben de drie empi-
rische analyses direct en indirect een aantal interessante nieuwe beelden opgele-
verd van de ruimtelijk-economische structuur van de Randstad Holland en haar 
polycentrisch karakter. Daarmee, zo zouden we kunnen stellen, is de ‘polycentri-
sche metropool’ een stap dichter bij zijn ontleding geraakt.  
 Hiernaast bevat elk van de hoofdstukken één of meer nuttige wenken 
voor beleidsmakers, soms zeer expliciet, soms meer impliciet. De hoofdstukken 
2 en 6 bijvoorbeeld, hebben laten zien dat polycentriciteit typisch ‘in the eye of the 
beholder’ is. Dit mag een gemeenplaats lijken, maar is een bruikbare geheugen-
steun voor iedereen die zich deelnemer weet aan een oefening of (beleids)debat 
waarin het begrip van het polycentrisch karakter van een gebied er om welke re-
den dan ook toe doet. 
 Hoofdstuk 3, waarin een terugblik wordt gegeven op 50 jaar strategische 
planning voor de Randstad Holland, bevat interessante informatie en lessen voor 
zowel Nederlandse als buitenlandse planologen en bestuurders. Het hoofdstuk 
geeft de nodige achtergrondinformatie om huidige discussies over en standpun-
ten ten aanzien van de ontwikkeling van de Randstad beter te doorzien en kan 
(een nieuwe generatie) beleidsmakers helpen bij het tijdig herkennen van moge-
lijke valkuilen, doodlopende wegen en kansen. 
 Hoofdstuk 4 bevat de boodschap dat stedelijke systemen zich vanwege 
de hoge kosten van het fysieke en sociale kapitaal dat ze herbergen, op padaf-
hankelijke wijze ontwikkelen. Dit betekent niet dat drastische koerswijzigingen 
helemaal onmogelijk zijn, maar wel dat de ruimte voor verandering onder norma-
le omstandigheden aan beperkingen onderhevig is. Wederom een aardige geheu-
gensteun voor beleidsmakers die erop gericht zijn hun steden en regio’s op te 
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stuwen in de vaart der volkeren en een aanbeveling om de ‘prestaties die zijn be-
haald in het verleden’ niet helemaal te vergeten bij het formuleren van de ambi-
ties voor de toekomst.  
 De diverse dwarsdoorsneden van de Randstad Holland die zijn gepro-
duceerd in de hoofdstukken 5, 6 en 7, geven interessante nieuwe inzichten in de 
ruimtelijk-economische structuur en het polycentrisch karakter van de Randstad 
Holland. Hoofdstuk 5 bevestigde de bekende waterscheiding tussen de Noord- 
en de Zuidvleugel van de Randstad maar liet tegelijkertijd zien dat de verschillen 
in termen van het economisch profiel (niet noodzakelijkerwijs de economische 
prestaties) tussen de twee deelregio’s kleiner worden. Dit kan erop wijzen dat 
bepaalde schaalvoordelen zich langzaamaan op Randstedelijk schaalniveau be-
ginnen te manifesteren en in economisch opzicht aan samenhang wint. De 
hoofdstukken 6 en 7 lieten aan de andere kant zien dat voor veel zakelijke 
dienstverleners de Randstad lijkt te zijn opgebouwd uit minstens vier geografi-
sche deelmarkten (rondom de vier grote steden). Terwijl beide uitkomsten elkaar 
niet per se uitsluiten, maken ze wel duidelijk dat eenduidige, uitsluitselgevende 
antwoorden op de vraag in hoeverre de Randstad in economisch opzicht een 
samenhangend geheel vormt, moeilijk te geven zijn. Verschillende indicatoren 
produceren verschillende uitkomsten. Voor beleidsmakers die op zoek zijn naar 
empirische ondersteuning voor beoogd beleid is het cruciaal om die indicatoren 
te identificeren en te gebruiken die zeggingskracht hebben in relatie tot dat be-
oogd beleid. Als dit niet gebeurd wordt ‘evidence based policymaking’ een rede-
lijk arbitraire aangelegenheid.  
 Hiernaast bevatten de hoofdstukken 6 en 7 ook een pleidooi om de ex-
terne kennisrelaties van een stad of regio te betrekken in de stedelijke of regiona-
le competitiviteitsfunctie. Niet alleen de regionale kennisinfrastructuur verdient 
de aandacht van beleidsmakers, maar ook de kwaliteit van de kennisrelaties met 
het mondiale ommeland. 
 Tot slot de lering die kan worden getrokken uit hoofdstuk 8. Naast de al 
genoemde illustratie van het nut van het onderkennen van verschillende polycen-
trische ontwikkelingsmodellen, biedt dit hoofdstuk ook enig tegenwicht tegen het 
soms overenthousiaste geloof bij beleidsmakers dat het polycentrische ontwikke-
lingsmodel een remedie vormt voor allerlei stedelijke en regionale problemen. 
Het verslag dat in dit hoofdstuk werd gegeven van de wijze waarop Randstedelij-
ke planners worstelen met de problemen die worden veroorzaakt door het poly-
centrisch karakter van de regio, dient dit doel. Hoewel probleemperceptie en 
(geo)politieke agenda in het beleidsdebat over de Randstad nauw met elkaar ver-
bonden zijn, en de probleemperceptie van verschillende partijen dus altijd met 
argusogen bekeken moet worden, is het tekenend, en voor hen die aannemen dat 
het polycentrische ontwikkelingsmodel competitiviteit en coherentie kan bevor-
deren verontrustend, dat de discussie in een regio die reeds polycentrisch is, 
vooral gaat over het slechten van de barrières die voortkomen uit dit polycen-
trisch karakter. Zelfs als we in lijn met eerder in de dissertatie gemaakt claims 
erkennen dat ervaringen vanuit de Randstad Holland vooral of misschien zelfs 
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slechts zeggingskracht hebben voor polycentrische metropolen die zich volgens 
hetzelfde model ontwikkelen, kan nog veilig worden aangenomen dat de beleids-
agenda voor polycentrische metropolen nog wel enige tijd problematisch zal blij-
ven.  
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